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MOBLES FARRÀS

231 alumnes del Pirineu realitzen les proves de selectivitat a la 
Seu d’Urgell
Un total de 231 alumnes piri-
nencs de segon curs de Batxille-
rat han realitzat les Proves d'Ac-
cés a la Universitat (PAU) al 
centre cultural Les Monges de 
la Seu d'Urgell.

D'aquestes 231 estudiants, 87 
provenen de l'Institut Joan Bru-
dieu de la Seu d'Urgell (Alt 
Urgell), 44 de l'Institut Pere Bo-
rrell de Puigcerdà (Cerdanya) i 
100 són estudiants que han 
cursat Batxillerat a Andorra i 
que sols s'examinen de ma-

tèries de la fase específica.
Els exàmens de les PAU han 
tingut lloc des del passat di-
marts, 14 de juny, fins al dijous 
16 de juny. El tribunal va estar 
constituït pel president i 8 vigi-
lants/correctors.

Els resultats de les PAU es pu-
blicaran el dia 29 de juny. Per 
sol·licitar revisió d'exàmens 
s'haurà de demanar del 19 de 
juny al dia 1 de juliol. Els resul-
tats de la revisió sortiran el dia 8 
de juliol.

La selectivitat de setembre 
tindrà lloc els dies 6, 7 i 8 de se-
tembre, mentre que la formalit-
zació de la matrícula per realit-
zar la selectivitat al setembre 
serà del 18 al 22 de juliol.

La justícia andorrana cita a declarar a Mariano Rajoy per l’Operació 
Catalunya
La batlle de la secció d'instruc-
ció especialitzada 2, Stephanie 
Garcia, ha remès una comissió 
rogatòria internacional, segons 
informa El Món, dirigida a les 
autoritats judicials espanyoles 
perquè notifiquin a l'expresident 
del govern espanyol Mariano 
Rajoy, l'exministre de l'Interior 
Jorge Fernández Díaz i l'exmi-
nistre d'Hisenda Cristóbal Mon-
toro, així com els caps visibles 
de la policia i responsables de 
l'anomenada Operació Catalun-
ya, que se'ls investiga com a 
querellats i que han de bus-
car-se un advocat a Andorra.

Tot arran d'una querella de l'Ins-
titut de Drets Humans d'Ando-
rra a la qual es van afegir poste-
riorment els germans Ramon i 

Higini Cierco, els propietaris de 
BPA. La batlle ordena a tots els 
querellats que nomenin advocat 
al Principat d'Andorra. La quere-
lla, defensada pels advocats 
Alfons Clavera, de l'Institut de 
Drets Humans d'Andorra, i 
Agustí Carles, de l'entitat Drets, 
es va presentar el gener del 
2017 i desgrana com va ser 
l'operatiu de l'Operació Catalun-
ya a Andorra i com es va vulne-
rar la sobirania del Principat.

La batlle conclou, a la vista de la 
prova que ha pogut acumular 
fins ara i als indicis exposats 
pels autors de la querella, que 
s'hauria comès un delicte de 
l'article 322 del Codi Penal d'An-
dorra, que descriu l'atac a la so-
birania andorrana a través de 

les coaccions, les amenaces, 
l'extorsió i el xantatge. Així, veu 
indicis clars en una investigació 
que es va iniciar el 5 de setem-
bre del 2016 arran d'una decla-
ració judicial d'Higini Cierco 
davant la batlle instructora de 
l'anomenat cas BPA, Canòlic 
Mignorance, on va explicar que 
a partir del mes de maig del 
2014 tant ell com el CEO del 
banc, Joan Pau Miquel, van ser 
coaccionats i extorsionats, 
primer per l'inspector del Cos 
Nacional de Policia agregat d'In-
terior a l'ambaixada espanyola, 
Celestino Barroso, i després pel 
comissari en cap d'Afers Inter-
ns, Marcelino Martin Blas, alies 
Fèlix, en diferents trobades amb 
Miquel a Madrid.



4Notícies

Pere Aragonès vista la finca de Les Moreres per conèixer les tasques de 
gestió forestal que hi realitza Integra Pirineus
El president de la Generalitat 
de Catalunya, Pere Aragonès, 
acompanyat per l'alcalde de la 
Seu d'Urgell, Francesc Viaplana, 
va visitar el passat divendres al 
matí la finca de Les Moreres -si-
tuada al municipi urgellenc- per 
conèixer de primera mà les tas-
ques de gestió forestal que rea-
litzen els usuaris d'Integra 
Pirineus.
En aquesta visita, Aragonès va 
rebre les explicacions de l'estat 
del bosc i de l'actuació forestal 
que s'hi porta a terme, a càrrec 
de Juan Antonio Arévalo, engin-
yer forestal. Tanmateix, el presi-
dent de la Generalitat també va 
conèixer de la mà de la seva di-
rectora, Urgell Escribà, i de la 

responsable de l'àrea social 
d'aquesta entitat, Aida Martínez, 
la tasca d'inserció social i labo-
ral de persones en situacions de 
risc d'exclusió social, amb espe-
cial atenció amb les persones 
amb discapacitat intel·lectual 
i/o malaltia mental que porta a 
terme la Fundació Integra 
Pirineus.

En aquesta visita es va donar a 
conèixer aquest projecte i s'ha 
abordat la gestió forestal soste-
nible i la recuperació de pastu-
res als nostres boscos.
El president català també va vi-
sitar les instal·lacions del Parc 
Olímpic del Segre fent un recor-
regut a peu per la zona del canal 
d'aigües braves, així com d'al-
tres espais del parc, acompan-
yat pel cap esportiu d'aquesta 
instal·lació olímpica, Xavier 
Travé.
La visita de Pere Aragonès al 
municipi es va emmarcar en la 
conferència inaugural que va 
realitzar en la 33a Trobada 
Empresarial al Pirineu celebra-
da a la capital alturgellenca.

DIVENDRES I 
DISSABTES 
SOPARS

ESMORZAR DE FORQUILLA, ENTREPANS, 
MENÚ DIARI, TAPES, CARTA I BRASA

Av. Guillem Graell, 36  |  La Seu d’Urgell  |  Tel. 621298825

MENÚ MIGDIA
ENTRE SETMANA
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Es presenta a la Seu d’Urgell el documental 
‘Palmira Jaquetti, un cant a la vida’
Aquest divendres 17 de juny, a dos quarts de vuit del vespre, 
la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell acollirà la presentació 
del documental 'Palmira Jaquetti, un cant a la vida'. El 
documental serà presentat per Salvador Rebés

El documental, dirigit per 
Susanna Barranco i produït per 
LaBarranco Films, compta amb 
la col·laboració i el suport de 
TV3, el Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, 
Mousiké, l'Institut d'Estudis 
Ilerdencs, la Diputació de Lleida, 

l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, 
l'Abadia de Montserrat, i el 
Museu d'Història de Sant Feliu 
de Guíxols.
Palmira Jaquetti, un cant a la 
vida mostra la recerca que va 
fer la folklorista catalana durant 
les missions de l'Obra del 

Cançoner Popular de Catalunya. 
La música popular porta implíci-
ta la història d'un poble i això 
ella ho sabia molt bé.
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La millor manera de conèixer a 
fons un determinat territori és 
recorrent a peu els seus camins. 
El projecte Camina Pirineus faci-
lita aquest coneixement per 
mitjà d'iniciatives com la de les 
Rutes Guiades a Peu o el II Festi-
val de Senderisme Camina Piri-
neus, impulsat i coordinat pels 
Ajuntaments de l'Alt Urgell i el 
Consell Comarcal, un esdeveni-

Ja es poden fer les inscripcions per poder participar en qualsevol de les 
quatre rutes a peu del II Festival de Senderisme Camina Pirineus

ment que forma part del progra-
ma dels Festivals de Senderis-
me dels Pirineus (#FSP2022).

El II Festival de Senderisme 
Camina Pirineus, que se cele-
bren del 17 al 19 de juny, el con-
formen quatre rutes temàtiques 
i alhora variades. N'hi ha de cul-
turals, de natura, meteorològi-
ques... i enguany, pensades so-

bretot per a un públic familiar, ja 
que són de dificultat baixa o 
molt baixa. La primera serà el 
17 de juny, a les 18:00 h, amb la 
ruta geològica al Coll de Creus, 
seguida per la ruta circular pel 
bosc de Sant Joan de l'Erm, un 
recorregut en família pel Pla de 
les Forques i un altre itinerari 
per descobrir els rapinyaires a la 
Vall de Cabó.

Després d'un parèntesi de dos 
anys a causa de la pandèmia, la 
Guàrdia d'Ares recuperarà, el dia 
24 de juny, la Jornada de Mitolo-
gia Pirinenca, que arribarà a la 
14a edició amb diverses nove-
tats en el programa d'actes. 
Aquesta manifestació de cultu-
ra popular i tradicional té com a 
objectiu la divulgació de l'imagi-
nari col·lectiu del Pirineu com a 
element essencial del patrimoni 
cultural immaterial de la socie-
tat de muntanya. La Guàrdia 
d'Ares, al municipi de les Valls 
d'Aguilar, és l'escenari de nom-
broses llegendes, entre les 
quals destaca la dels tarters 
dels Manairons.

La Guàrdia d’Ares recupera la Jornada de Mitolo-
gia Pirinenca, amb les dones com a protagonistes
L’escriptora Ivet Eroles hi presentarà "Dones al marge" i l’espec-
tacle en camí "La nit del solstici d’estiu" incorporarà novetats

A la Jornada de Mitologia Piri-
nenca d'enguany les dones 
seran les autèntiques protago-
nistes. Per començar, obrirà el 
programa d'actes el duet Extre-
mòfils, format per Georgina Fà-
bregas i Cesc Sans, que oferirà 
el petit concert Dones valentes, 
amb temes i cançons tradicio-
nals i poemes musicats reivindi-
catius del món de la dona. Tot 
seguit, l'escriptora Ivet Eroles 
presentarà el seu llibre Dones al 
marge. Bruixes i altres històries 
d'estigma i oblit (Editorial 
Fonoll), en el qual l'autora ofe-
reix el retrat de catorze dones 
de l'entorn rural que van ser 

bandejades per la societat de 
l'època. Immediatament des-
prés es donarà pas a l'arribada 
dels canuts dels menairons, 
obra de El Talleret. Tots tres 
actes tindran lloc al local social 
Sebastià Julià de la Guàrdia.

A més a més, durant la tarda 
estarà oberta al públic a la Casa 
de la Mestra, també a la Guàr-
dia, l'exposició Els mons fantàs-
tics de la Guàrdia d'Ares, una 
mostra que recull les llegendes 
vinculades al poble.

• Obra nueva
• Todo tipo de reformas
• Trabajos en pladur y yeso
• Rebosados, monocapas 
    y microcimiento
• Aislamientos térmicos y acústicos
• Impermeabilización de terrazas
• Alicatados
• Cocinas y baños
• Pintura y decoración

Pl. de les Monges 1, 1r 3a - 25700 La Seu d’Urgell - Tel. 600 814 970 - andre_rib_coel@hotmail.com 

Disfrutamos con lo que hacemos



Pol. Industrial, parcel·la B-16
Apartat de correus 219

25711 Montferrer - Lleida
deltariba@telefonica.net
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973 355 757
608 517 080



Anys 50. Mercè Faugerat i María Llorens (la Paca)
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Trobada de final de curs dels i de les participants del projecte 
intergeneracional 'Ens escrivim'

L'Esplai de la Gent Gran de la 
Seu d'Urgell va acollir el passat 
dilluns, després de dos anys 
sense poder-se celebrar a cau-
sa de la pandèmia, el retroba-
ment de padrins i alumnes que 
han participat en el projecte 
'Ens escrivim'. La trobada va po-
sar el colofó al carteig entre 35 
parelles, formades per gent 
gran i alumnes de tercer curs 
d'ESO del col·legi La Salle, sense 
desvelar la seva identitat, i que 
el passat dilluns es van conèixer 
personalment.
En aquesta trobada entre els i 
les participants del projecte 'Ens 
escrivim' cada parella va rebre 
un diploma amb el nom del pa-
drí o padrina i del o la jove estu-
diant amb qui s'ha escrit durant 
el curs com a record d'aquesta 
experiència intergeneracional. 
L'acte va finalitzar amb un es-

morzar de germanor entre pa-
drins i alumnes.
Enguany, però, també hi va pren-
dre part en aquest carteig l'alcal-
de de la Seu d'Urgell, Francesc 
Viaplana, el vicealcalde urge-
llenc, Jordi Fàbrega, la tinent 
d'alcalde d'Atenció a les Perso-
nes i regidora de Gent Gran, 
Marian Lamolla, i el regidor de 
Joventut, Joan Llobera, que 
també van conèixer la seva pa-
rella epistolar.
Recordem que enguany s'ha re-
cuperat una nova edició del pro-
jecte 'Ens escrivim' que es va ini-
ciar el 2012, i consisteix en que 
padrins i joves es vagin comuni-
cant al llarg del curs escolar a 
través d'una carta manuscrita 
escrita per cadascuna de les 
dues parts. A cada alumne parti-
cipant en el projecte se li va ator-
gar una parella, és a dir, una per-

sona gran, que a través de les 
cartes han aprofitat per presen-
tar-se i parlar sobre ells matei-
xos i les seves vides.
La primera carta la va escriure 
el padrí cap a l'alumne assignat, 
mentre que l'alumne va respon-
dre al seu company d'epístoles. 
D'aquesta manera, l'activitat 
s'ha anat repetint fins al mes de 
maig.
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Les esglésies romàniques d’Andorra tornen a obrir aquest estiu
Durant els mesos de juliol i 
agost, les principals esglésies 
romàniques del Principat d’An-
dorra tornen a obrir les portes 
per a ciutadans i turistes, per 
mostrar el ric patrimoni conser-
vat vinculat a l'art romànic i al-
tres manifestacions artístiques.

El conjunt històric de les Bons, 
Sant Martí de la Cortinada, Sant 
Climent de Pal, Sant Serni de 
Nagol i Sant Miquel d'Engolas-
ters es podran visitar de l'1 de 
juliol al 31 d'agost, de dimarts a 
dissabte de les 10.00 a les 
14.00 hores i de les 15.00 a les 
18.00 hores, i els diumenges de 
les 10.00 a les 14.00 hores, amb 
servei de guies culturals, sense 
reserva prèvia i amb entrada 
gratuïta.

En el cas de l'església de Santa 
Coloma, es podrà visitar a tra-
vés de l'Espai Columba, que a 
més de conservar les pintures 
romàniques de Santa Coloma 
permet descobrir-ne l'esplendor 
a partir d'un videomapatge que 
es pot veure a l'església. Sant 
Joan de Caselles estarà oberta 
de juny a octubre, de dilluns a 
diumenge de les 10.00 a les 

13.00 hores i de les 16.00 a les 
19.00 hores. La clau estarà dis-
ponible a la casa de colònies 
d'AINA. Els visitants atrets per 
l'art romànic podran gaudir dels 
principals testimonis de l'arqui-
tectura aixecada entre els se-
gles XI i XII.

A més de disposar d'un ampli 
ventall d'esglésies romàniques 
visitables, els mesos d'estiu 
també poden ser l'ocasió per vi-
sitar i redescobrir els museus 
gestionats pel Govern d’Andorra, 
així que de l'1 de juliol al 31 
d'agost la Casa d'Areny-Plando-
lit, el Museu Postal d'Andorra, la 
Farga Rossell, la Casa Rull, la 
Casa de la Vall, el Museu 
Nacional de l'Automòbil i l'Espai 
Columba estaran oberts fins a 
les 19.00 hores.



Som una constructora de La Seu d´Urgell amb 
més de 25 anys d´experiència.
Construccions i Reparacions Gonfer, SL. El que podem 
oferir són projectes complexos, és a dir, podem oferir 
tots els serveis que es precisen fonamentalment per al 
desenvolupament i execució de tot tipus d´Obres de 
Construcció de caràcter tant públic com privat. El nostre 
elevat grau de diversificació ens ha permès emprendre 
amb èxit obres en diferents camps com:

- Construcció, promoció i restauració d´immobles urbans.
- Construcció d´habitatges i edificis residencials.
- Construcció de naus comercials i oficines.
- Construcció d´instal·lacions industrials.
- Rehabilitació d´edificis.
- Urbanitzacions.
- Dipòsits d´aigua i portades d´aigua.
- Obra civil, camins rurals, carreteres, paviments, murs, 
  xarxes, instal·lacions...
- Moviments de terres, excavacions...

Disposem de maquinària pròpia:
Camió <3500 kg, caixa oberta. 
Camió >12000 kg, basculant. 
Camió grua >12000 kg. 
Camió <3500 kg basculant. 
Compactador petit, compactador gran, 
excavadora giratòria mini, excavadora 
giratòria amb rodes gran, excavadora 
giratòria amb cadenes gran, retroexcavadora 
mixta, compressor, etc.

Disposem de personal qualificat:
Tècnic d´obra, cap d´obra, encarregat, oficial 
de 1a, peó i personal format.

Av. Salòria 77, baixos
25700 La Seu d’Urgell
Tel. 973 36 07 13 - 609 81 93 35

C. Mare Janer, 47  - La Seu d’ Urgell  - Tel. 973 353 732

Com ens agrada el  juny. Colors, metxes i  molta llum!!!



Salut 12

Salut crida a la prevenció per minimitzar els efectes de les 
onades de calor

El Departament de Salut vol sen-
sibilitzar més encara a la pobla-
ció de la importància de prevenir 
i minimitzar els efectes que 
tenen, sobre la salut de les per-
sones, les onades de calor. 
Aquesta situació meteorològica 
és una realitat climàtica de l'es-
tiu que ja es podria considerar 
tan preocupant com la de la grip 
a l'hivern, raó per la qual, el 
Govern vol fer enguany especial 
incidència en conscienciar la ciu-
tadania de la importància de 
seguir uns consells elementals.
Els símptomes més freqüents 
d'un cop de calor inclouen, entre 
d'altres, un augment de la tem-
peratura corporal superior a 
40ºC, mal de cap, nàusees i 
vòmits, pell envermellida, calen-
ta i no suada, respiració i fre-
qüència cardíaca accelerades, i 
alteracions de l'estat mental o el 
comportament, com ara confu-
sió, irritabilitat o deliri.
Davant d'aquests símptomes, 
traslladeu la persona a un lloc 
més fresc, doneu-li aigua, mu-
lleu-la, venteu-la i aviseu urgent-
ment els serveis d'emergències 
(112).
Altres trastorns derivats de la 
calor excessiva són:

■ Esgotament. Pot incloure sudo-
ració excessiva, respiració ràpida, 
i pols accelerat i dèbil.

■ Deshidratació. Es produeix quan 
l'organisme no pot reposar els 
líquids i les sals minerals (clor, 
potassi, sodi, entre d'altres), ne-
cessaris per a l'organisme, que 
perd quan la suor s'evapora. Es 
pot manifestar amb símptomes 
com ara mal de cap, sequedat de 
boca, cansament, dificultat de 
concentració, intolerància a la 
calor, augment de la temperatura 
corporal, cremors d'estómac i ta-
quicàrdia.

■ Rampes. L'activitat física inten-
sa i les altes temperatures 
poden provocar dolors i espas-
mes musculars.

■ Erupcions cutànies. Apareixen 
com a conseqüència de la irrita-
ció de la pell per excés de sudo-
ració.

                 

Anna Gómez
Infermera CAP de la Seu d'Urgell
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DE L’ALT URGELL

LES MESURES NO ES FA RESPONSABLE DE
LES OPINIONS I CONTINGUTS DELS
COL·LABORADORS DE LA REVISTA

PROPIETARI
JORDI SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

DIRECCIÓ EDITORIAL
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IMPRESSIÓ
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Av. Guillem Graell 46-54
669 137 136
lesmesures@gmail.com

www.lesmesuresonline.es

Dilluns 
4,50 €

Av. del Salòria 55 - La Seu d’Urgell 
973 35 01 66 - www.cinemesguiu.com

FARMÀCIA DE GUÀRDIA - LA SEU D’URGELL

Farmàcia Peruchet
C. Joaquim Viola Lafuerza, 14

973 355 550

Del 17 al 23 de juny

Es ven parcel·la de 860 m² 
al Balcó del Pirineu. 
Tel. 654 494 615

Es lloga nau agrícola a 
Adrall de 1000 m², amb 
possibilitat de finca. 
Preu a convenir. 
Interessats enviar mail a
lesmesures@gmail.com

Empresa de la Seu cerca 
persona administrativa/
comercial per treballar mitja 
jornada. Interessats/des 
enviar currículum a 
lesmesures@gmail.com

Persona amb ganes d'escol-
tar i voler aprendre l'ofici de 
mecànic amb l'extensa 
varietat de branques que 
comporta la mecànica del 
món industrial. Contactar 
amb: ribalaiga@ribalaiga.cat

Es precisa oficial de mecànic 
i planxista/pintor. Contactar 
amb: ribalaiga@ribalaiga.cat

Sed Distribució empresa ubi-
cada a Puigcerdà, dedicada 
al servei i distribució per 
l'Hostaleria busca Reparti-
dors amb carnet de cotxe i 
repartidors amb carnet de 
Primera. Interessats enviar cv 
a borsadetreball@
sed-distribucio.cat
o trucar al 627 084 168

DEL17 AL 20 DE JUNY

5MANUAL CORPORATIU

Unitat 
d’identificació

01.

A continuació es presenta la unitat 
d’identificació d’AMIC pels seus 25 
ANYS de constitució.

UNITAT VISUAL 
D’IDENTIFICACIÓ

Dv 17 - 18.00 h
Ds 18 - 18.00 h
              20.00 h
Dg 19 - 17.15 h
               19.15 h
Dl 20- 18.00 h

Dv 17 - 20.00 h
Ds 18 - 17.30 h
              20.15 h
Dg 19 - 17.00 h
              19.45 h
Dl 20- 20.00 h

Estimat amic Tony, 
has marxat massa aviat.

Et trobarem molt a faltar.




